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О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.10 и чл.11 от Вътрешните правила за управление на 

човешките ресурси 

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“  

 

 

О Б Я В Я В А: 

свободна позиция за следната длъжност: 

Специалист, логистика 

Код по НКПД: 2421 6016 

 

1. Задачи и отговорности: 

 

 Отговаря за иницииране подготовката на търгове с явно наддаване за 

продажба на движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по 

третиране на битови отпадъци.  

 Следи изпълнението на сключените договори от Столична община с фирми 

спечелили публичните търгове за продажба на рециклируеми отпадъци. 

 Организира цялата отчетност след провеждане на публичните търгове за 

продажба на рециклируеми материали, отделени от завод за МБТ, находящ 

се на площадка „Садината“ и ИБТ „Хан Богров“. Подготвя документацията 

след предаването на продадените чрез публичен търг рециклируеми 

отпадъци. 

 Изготвя месечни Възлагателни писма (поръчки) до фирмата, извършваща 

транспорт на RDF/инфилтрат и пр. и до дружествата приемащи за 

оползотворяване RDF. 

 Следи изпълнението на сключените договори между Столична община и 

дружества, които приемат за оползотоворяване RDF. Кореспондира с 

дружествата, които имат сключени договори със Столична община и 

приемат за оползотворяване на RDF.  

 Организира цялата отчетност по сключените договори между Столична 

община и дружества, които приемат за оползотоворяване RDF. 

 Предлага коригиращи действия и мероприятия при отклоняване от 

утвърдените и договорирани доставки на RDF и рециклируеми отпадъци. 

 Отговаря за своевременното организиране извозването на зелени 

биоотпадъци при подадена заявка от районни администрации, на чиято 

територия са разположени специално обособени площадки 

 Изготвя периодично маршрутните разписания на фирмата, транспортираща 

работниците и служителите на ОП СПТО. 

 Изготвя ежеседмични графици за доставка на готова храна за работещите в 

ОП СПТО; 
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 Изпълнява и други задачи при необходимост. 

2. Изисквания за квалификация: 

Образователна степен: средно образование 

 

3. Допълнителна квалификация: 

 английски и/или други езици 

 компютърна грамотност - MS Office 

 

4. Основна заплата 

Съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата в ОП 

СПТО. 

 

5. Документи за кандидатстване: 

- Автобиография; 

- Документ, удостоверяващ образователна степен; 

- Шофьорска книжка. 

 

6. Място и срок на подаване на документите: 

Електронно на имейл: hr@spto.bg  или на място – с.Яна, местност Садината, 

административната сграда на ОП СПТО до 27.05.2022 г. 

 

 

 

 

       ФРИДРИХ КАТЦЕР 

       ДИРЕКТОР НА ОП СПТО 
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